
Stretnutie výboru, 20.02.2016, Lodenica

Prítomní: Milan Rusnák (predseda)-iba pri prvom bode, Andrej Vičan (podpredseda), Matej 
Šmída (člen), Matúš Vančo (člen), Ondrej Kovačovič (kontrolór), Lukáš Babač 
(prísediaci) 

Na stretnutí šlo najmä o oboznámenie prítomných s tým, čo sa prejednalo na predsedníctve SVZ 
17.02.2016 v Šintave. 

Body programu: 
   1. Členský príspevok v klube pre rok 2016 
- do 15.02.2016 malo byť zaplatené členské pre túto sezónu (polročné, ročné), 
- kto nemá zaplatené, má zakázaný vstup do lodenice, 
- na základe toho Milan R. kázal zaplatiť Matejovi Š. členské, v opačnom prípade nemôže chodiť 

na lodenicu, Maťo žiada zase o zaplatenie za trneíngy pre mládež (dorieši sa na stretnutí výboru) 
 
   2. Lekárska prehliadka, EKG 
- na registračku potrebné potvrdenie od športového doktora, že dotyčný môže športovať (Peter 

Schickhofer zistí športových doktorov v našom okolí), 
- lekársku prehliadku a potvrdenie musia mať všetci od dorasteneckej kategórie vyššie, 
- účastníci svetových, európskych podujatí musia ísť okrem toho aj na EKG 

   3. Rozpočet zväzu na túto sezónu  
- celkovo 89 tisíc eur,  
- Andrej zistí presné prerozdelenie (CTM, reprezentácia,…)  

                                4.  Rozhodcovská licencia  
- potreba nových rozhodcov, 
- zväz zabezpečí školenie trénerov, 
- do ďalšej výborovky treba oznámiť záujemcov  

                     
   5.  Trénerská licencia  
- Lukáš Babač žiada o vystavenie trénerskej licencie, vybavuje Andrej  
 
   6. Croatia Open 2016 
- 9.-10.4. Záhreb, 
- 2 noci, dopravu a stravu cez pretekové dni (piatok, sobota, nedeľa) majú zo zväzu hradené Lukáš 

Babač, Peter Zelinka, Adam Štiffel, Jakub Popelka, Martin Verdonič, Marek Režnák, Maroš 
Sloboda, Matej Šmída, Matúš Vančo. Podmienkou, aby to mali zaplatené poslední štyria 
menovaní (Režnák, Sloboda, Šmída, Vančo) je, aby zostavili 2 ľahké dvojskify a následne na nich 
štartovali na tejto regate, Verdonič by mal kamerovať tréningy a byť nápomocný pri zjazďovaní, 

- návrh účasti párovky na pretekoch zloženej z ľahkých mužov (Šmída, Sloboda, Režnák, Vančo), 
- v rámci pretekov je plánované sústredenie od pondelka (4.4.-10.4.), komplet hradené ho má 

Babač, Zelinka, Štiffel, Popelka a Verdonič. Režnák, Sloboda, Šmída, Vančo si pobyt a stravu na 
sústredení hradia sami (4 noci - od pondelka do štvrtka), 

- zastrešuje Martin Verdonič 



- Ondrej Kovačovič sa chce tiež zúčastniť, ale v aute už nie je miesto, Andrej spomenul, že je 
možnosť, že z nášho klubu by tam boli vyslaní aj dorastenci, resp. juniori a mohol by sa teda 
zviesť s nimi, dohaduje Andrej Vičan 

   7. Kontrolné preteky SVZ 
- krátke kontrolky v dátume 16.-17.4. na Zemníku, 
- formát kontroliek ešte nebol riešený, 
- výstupom z kontroliek bude prerozdelenie štátnych lodí, ktoré do kontroliek ostávajú nezmenené,  
- kontrolných pretekov sa nemusí zúčastniť Lukáš Babač, ktorý bude v tom čase na I. kole 

Svetového pohára vo Varese 
    
   8. I. Svetový pohár vo Varese 
- 2 miesta - Lukáš + 1 doprovod, 
- zatiaľ nie je jasné, kto pôjde s Lukášom, 
- Lukáš dostal podmienku, že musí štartovať pred OH dokvalifikáciou na aspoň jednom veľkom 

podujatí v ťažkom skife, vybral si I. SP Varese 
- vybavuje Andrej Vičan  
 
     9. MS U23 

- porovnanie o účasť na MS U23 bude na MČR v Račiciach 25.-26.6.  
 
   10. CTM 

- zvýšenie veku talentovanej mládeže na 23 rokov  
 
   11. Sústredenie mládeže 

- dorastenci a juniori, 
- prvý termín je zrovna cez Croatia Open, kde mala byť vyslaná mládež z našeho klubu, Andrej 

preverí či sa dá sústredenie preložiť 
- 8.-10.4. v Piešťanoch, 
- 4.-6.5. v Piešťanoch  
 

spísal Matúš Vančo, člen výboru, 21.02.2016, Piešťany


